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NOVINKY

VYŠEL DRUHÝ DÍL 
VIDEOMAGAZÍNU SKLÁŘI
Fanoušci FK Teplice od úterý mohou sledovat třetí díl videomagazínu Skláři, jenž vychází vždy 
v poslední úterý daného měsíce a najdete ho na sociálních sítích FK Teplice.
Moderátor a  tvůrce celého pořadu Tomáš 
Vobořil si tentokrát pro fanoušky připravil 
medailonek Filipa Muchy o jeho cestě kariérou 
až do teplického dresu, dále představení fyzio-

terapeuta Radka Štola a  také hráče teplické 
sedmnáctky Petra Voráčka.

Sledujte videomagazín Skláři na YouTube 
nebo na Facebooku FK Teplice.
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LIGA – 12. KOLO

TEPLICE: ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 0:2 (0:0)
Teplický tým narazil v dalším domácím zápase na Dynamo České Budějovice. Trenéru Jarošíkovi 
po celý týden dělal vrásky zdravotní stav Jana Shejbala, ale i ten se dokázal dát nakonec 
do pořádku a mohl proti Dynamu nastoupit. Do hry tak šla stejná sestava jako v minulých 
střetnutích.
Na Stínadlech se sice hrál v podstatě vyrovnaný 
zápas, ale na šance to bylo jednoznačně pro 
teplický tým, tedy spíše pro Abdallaha Gninga. 
Ve 22. minutě si naběl na pěknou kolmou při-
hrávku a poslal míč na přední tyč. O tři minuty 
později pak vypálil levačkou těsně nad branku. 
O další tři minuty později se dostal Gning do 
úniku za obranu, kličkou obelstil Janáčka, jenže 
po dosažení branky ihned signalizoval asistent 
rozhodčího ofsajd. Těsně před poločasem měl 
Gning ještě čtvrtou příležitost, jenže tento-
krát to byl hlavičkový pokus z dálky a brankáři 
nepřidělal starosti.
Po změně stran to opět byli žlutomodří, kdo 
měli první šance a  znovu to byl Abdallah 
Gning, který pořádně větral obranu hostů, ale 
při střele zpoza vápna po odraženém míče ani 
následně při úniku se mu nepodařilo rozvlnit 
síť. A tak udeřilo dle starého fotbalového pra-
vidla nedáš – dostaneš na druhé straně, když 
vypálil z  dálky Hellebrand a  míč skončil až 
v brance. Hned vzápětí mohl srovnat po cen-
tru Hyčky Trubač, jenže jeho pokud směřující 

do branky zblokoval obránce. I  nadále se do 
šancí dostávali jen tepličtí hráči, ovšem vyrov-
nání jakoby jim nebylo souzené, tentokrát se 
do nich dostal po standardních situacích Kna-
pík, většinou však mířil mimo. Lépe si vedl čtyři 
minuty před koncem Lukáš Čmelík, který zpoza 
vápna krásně prostřelil vše co mu stálo v cestě 
a definitivně rozhodl o výhře Českých Budějo-
vic.

Branky: 53. Hellebrand, 86. Čolić.
ŽK: 10. Jukl, – 45. Potočný, 55. Čolić.
Rozhodčí: Starý – Vlček, Mokrusch 
(Opočenský).
VAR, AVAR: Hocek, Nehasil.
Diváci: 2432.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka (67. Kodad), Kučera (67. Mareček), Jukl, 
Shejbal – Trubač (81. Vachoušek) – Gning, Žák.
SK Dynamo České Budějovice: Janáček – 
Havel, Králik, Broukal – Čolić, Hora (74. Sladký), 
Hellebrand, Čavoš, Sluka (89. Skovajsa) – 
Potočný (46. Čmelík), Hais (64. Zajíc).
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ROZHOVOR

DANIEL TRUBAČ
Jednu ze šancí proti Českým Budějovicím spálil i Daniel Trubač, který po utkání přišel mezi 
novináře.

Co vás dnes nejvíc v utkání překvapilo?
Překvapilo mě jednoznačně to, že doma nejsme 
schopni vstřelit branku. Mrzí mě to. Měl jsem 
velkou šanci srovnat na 1:1. Štve mě to. Soupeř 
měl dvě střely na branku a dal dva góly.
Je to nezasloužená porážka?
Fotbal je takový. Může se to zdát kruté a nespra-
vedlivé, ale šance jsme měli. Kdybych dal gól, 
tak by nás to nakoplo, zápas bychom zvládli. 
Fotbal se rozhoduje ve vápnech, tam jsme byli 
horší.
Byli jste nepřesní, to vás hodně sráželo…
To si také myslím. Nelítaly nám standardky, 
špatně jsem to kopal. Neumím pojmenovat 
příčinu, proč to tak bylo. Možná štěstí se k nám 
nepřiklonilo.
K těm standardkám – jak je možné, že to kop-
nete tak, že se lidi chytají za hlavu?
Záleží to na mnoha faktorech. Když je stan-
dardka dál za vápnem, tak to musíte utáhnout, 
aby to letělo v  ideální výše. S  kluky máme 
určené, kam to kopnout. Ale když je to dál, tak 
to musíte utáhnout ať to není ploužák. Může 
se stát, že to pak letí tak, jak vůbec nechcete. 

V minulosti jsme nekopali standardky špatně. 
Ale dnes to bylo zápas blbec.
V první půli jste měli šance, ale v té druhé už 
ne. Proč?
Asi to bylo i průběhem. Gning je náběhový typ, 
do otevřené obrany. První poločas mu seděl 
suprově, dokonce dal gól, i  když prý z  ofsa-
jdu. Ale pak jsme dostali gól a Budějovice se 
zatáhly. Když si hledá míč ve vápně, tak to má 
těžký. Musí dostávat balony.
V posledních dvou zápasech jste měli mini-
málně na remízu. Jak to teď s týmem může 
otřást?
Mrzí to. Je to nepříjemné. Už ten zápas s Hrad-
cem v Boleslavi byl suprově rozehraný, ale nic 
jsme z něj nevytěžili. Na psychiku je to těžké. 
Musíme se oklepat a  sbírat body. A  tvrdě dál 
pracovat.
Ale zdá se mi, že jste psychicky silnější než 
v minulé sezoně. Co myslíte?
To musí zhodnotit trenér. Ale i když to možná 
vypadá lépe, tak za poslední dva zápasy je to 
nula bodů.
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MOL CUP

PŘÍBRAM : TEPLICE 0:3 (0:1)
Teplický tým zvládl na výbornou třetí kolo MOL Cupu, které se hrálo na podmáčeném terénu 
v Příbrami. Žlutomodří se tak již mohou těšit na čtvrté pohárové dějství, to je na programu až po 
konci podzimní části FORTUNA:LIGY, kdy začne přestávka způsobená Mistrovstvím světa v Kataru.
Trenér Jiří Jarošík nenechal nic náhodě a v Pří-
brami, jejíž trávník už od rozcvičky zkrápěl hustý 
déšť, nasadil velmi silnou sestavu. Už v  10. 
minutě přinesl klid na teplické kopačky Tomáš 
Kučera, který napřáhl za vápnem a  připsal si 
už třetí soutěžní gól v tomto ročníku. Na další 
gól se pak sice u  Litávky čekalo, ale šance si 
přesto připisovali v podstatě jen hosté, tu nej-
větší však spálil Gning, kterého skvěle vychytal 
Smrkovský. Do kabin se tak šlo jen s rozdílem 
jediné branky.
Po změně stran ovšem svěřenci Jiřího Jaro-
šíka rychle rozhodli o  svém postupu, nejprve 
se další pěknou ranou ve 47. minutě prosadil 

Lukáš Mareček a pět minut po něm se ve vápně 
uvolnil Jakub Křišťan, který zavěsil nekompro-
misně pod břevno. Pak už mohli tepličtí hráči 
na rozmoklém terénu pouze kontrolovat hru 
a šetřit síly na duel na Slovácku. Zápas už tak 
skončil výsledkem 0:3.

Branky: 10. Kučera, 47, Mareček, 53. Křišťan.
ŽK: bez ŽK.
Rozhodčí: Kvítek – Kříž, Černoevič.
Sestava Teplic: Grigar – Vondrášek, Knapík, 
Hybš (51. Shejbal) – Hyčka, Kučera (65. Jukl), 
Mareček, Kodad – Křišťan (72. Čičovský) – 
Gning (65. Vachoušek), Žák (72. Procházka).
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LIGA – 13. KOLO

SLOVÁCKO : TEPLICE 2:1 (0:1)
V dalším ligovém kole čekalo po zvládnutém pohárovém klání na teplický tým Slovácko, 
do branky se postavil stejně jako v MOL Cupu Tomáš Grigar. Zkušený gólman se tak stal 
nejstarším hráčem v prvoligové historii, který nastoupil v dresu Teplic.
Domácí tým ošlehaný pohárovými duely v Kon-
ferenční lize se pokusil na hosty zatlačit hned 
od úvodu střetnutí, ale žlutomodří se statečně 
drželi a  nepouštěli svěřence Martina Svědíka 
do šancí. Až pět minut před poločasem se do 
obrovské dostal Libor Kozák, jeho pokus ovšem 
krásnou robinzonádou lapil Tomáš Grigar. 
Hned vzápětí navíc udeřilo na druhé straně, 
Jukl ve skvělé pozici sice neskóroval, ale míč se 
odrazil ke Gningovi, který už míč doťukl do sítě.
Po změně stran se Slovácko vrhlo do útoku 
a v 51. minutě nebylo daleko vyrovnání, Havlík 
to zkusil těsně za vápnem a znovu skvělý Grigar 
jeho střelu vytáhl konečky prstů na břevno. Pak 
teplický tým dlouho držel v kompaktním bloku 
domácí mužstvo daleko od své branky, přečkal 
i několik náročných situací, ale vyrovnání přeci 
jen přišlo pět minut před koncem, když zůstal 

na zadní tyči osamocený Vecheta, který zamí-
řil přesně do rohu a  Grigar už nedokázal míč 
vytěsnit mimo branku. Zkáza byla dokonána 
v  nastaveném čase, kdy si na dlouhý nákop 
naběhl Stanislaf Hofmann a  rozhodl o  výhře 
domácích.

Branky: 85. Vecheta, 90. Hofmann – 42. Gning.
ŽK: 53. Kohút – 60. Žák, 87. Kučera, 90. Grigar.
Rozhodčí: Radina – Váňa, Arnošt (Volek).
VAR, AVAR: Franěk, Černý.
Diváci: 3810.
1. FC Slovácko: Nguyen – Reinbert (63. Trávník), 
Hofmann, Kadlec – Tomič, Havlík, Daníček, 
Kohút (75. Holzer), Doski (46. Kalabiška) – 
Petržela (61. Vecheta) – Kozák (46. Mihálik).
FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka, Mareček, Kučera, Shejbal (24. Kodad) – 
Jukl (54. Žák), Trubač (90. Křišťan) – Gning.
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E:LIGA

FK TEPLICE ESPORTS 
SE CHYSTÁ NA NOVÝ ROČNÍK 
HRY FIFA V NOVÉ SESTAVĚ
FK Teplice esports po třech letech pokračuje ve spolupráci s organizací Nessus Gaming 
a představuje novou sestavu. „Jako druzí v republice jsme propojili reálný fotbal s gamingem 
a je za námi spousta úspěchů. Vyhrané turnaje jako COOL Liga, Y-Games, UNIZA Masters, JRC FUT 
Nation a další. Na tyto úspěchy chceme navázat a proto představujeme dva ostřílené hráče, 
ve kterých vidíme obrovský potenciál,“ říká na úvod manažer esportové sekce FK Teplice Štefan 
Šraga alias Šragi.
Nováčky v týmu jsou Petr Straka, který v espor-
tovém světě vystupuje jako Pan_Peca, a spolu 
s  ním Petr Šimanovský alias Sajmonowycz. 
Oba hráči už mají zkušenosti z mnoha turnajů 
včetně e:LIGY v  jejíchž předchozích ročnících 
se představili například v dresech esportových 
týmů Slovanu Liberec nebo Slovácka.
Pan_Peca se na novou výzvu ve žlutomodrém 
dresu těší. „Po odchodu z  Liberce jsem hle-
dal nové angažmá. Rozhodl jsem se napsat 
Šragimu, a když mi vylíčil plány Teplic, byla to 
pro mě volba číslo jedna. Teplice jsou na naší 
esportové scéně jeden z nejznámějších klubů, 
mají bohatou historii a já jsem rád, že můžu být 
součástí tohohle projektu.“ Podobně se na nové 
angažmá dívá také Sajmonowycz: „Po ukončení 
spolupráce se Slováckem jsem se poohlížel po 
něčem jiném. Jelikož se s Pecou dobře známe, 
tak jsme se spolu bavili o Teplicích, poté jsem 
kontaktoval Šragiho a  věci se dali nějak do 
pohybu. Jsem rád že můžu být součástí Teplic 
a jejich projektu, jelikož se jedná o jeden z nej-
úspěšnějších týmu ve FIFě u nás s ohledem na 
to, co vše vyhráli.“
Oba hráči už se pečlivě chystají na nové turnaje 
ve hře FIFA, která už má na světě své vydání pro 
rok 2023. „Nová FIFA se mi zatím líbí. Samo-
zřejmě má to své mouchy, ať už co se týče při-
hrávek nebo rozbitých střel šajtlí. Uvidíme co 

přinese první patch, ale kdyby ta hra zůstala 
v  tomhle stavu, tak mi to vadit nebude,“ říká 
Pan_Peca a Sajmonowycz ho doplňuje: „FIFA 23 
mi zatím vyhovuje a hra se mi líbí, jediné mínus 
pro mě jsou občas nesmyslné střely šajtlí, ale 
uvidíme co přinesou updaty.“
Manažer esportového týmu Štefan Šraga už 
se těší na nové výzvy: „Je mi velkou ctí, že 
stále můžeme projekt FK Teplice esports roz-
víjet. Chtěl bych moc poděkovat vedení klubu 
v  podobě Rudolfa Řepky a  Martina Kovaříka, 
kteří si se mnou dali meeting na stadionu 
a vnímají, co naše sekce dokázala a jak Teplice 
reprezentujeme. Jsem strašně rád, že vedení 
klubu vnímá esport a  moderní trendy, které 
jsou populární ve světě. Jsem za toto strašně 
vděčný, jelikož jsem Tepličák a  hrát za jiný 
klub u mě nehrozí. Na Teplice jsem chodil jako 
malý a  můj bratranec se podíval i  do A  muž-
stva. Jsme tu, když se daří, ale i když to třeba 
nejde podle představ. Věříme, že se bude tep-
lickému fotbalu dařit jak na reálném trávníku, 
tak i na tom virtuální ve FIFě!“ Ředitel marke-
tingu a komunikace Martin Kovařík, pod jehož 
oddělení esportový tým patří, ho doplňuje: „Se 
Štefanem a  jeho týmem spolupráce po celou 
dobu klape na výbornou. Držíme jim palce do 
dalšího ročníku FIFy, aby se jim dařilo podle 
jejich představ.“



TIPSPORT LIGA

TEPLICE ODEHRAJÍ 
PO KONCI PODZIMNÍ ČÁSTI 
TIPSPORT LIGU
Podzimní část sezóny 2022/23 je netradiční tím, že končí již v polovině listopadu kvůli blížícímu se 
Mistrovství světa v Kataru. V lednu pak již soutěž odstartuje v samotném závěru tohoto měsíce, 
proto bude čas na přípravu velmi krátký.
Tradiční Tipsport liga se tak přesunula na 
přelom listopadu a prosince tohoto roku, kdy 
mají mužstva stejně v plánu ještě trénovat. Po 
posledním podzimním ligovém zápase, který se 
hraje v sobotu 12. listopadu proti Liberci, ode-
hrají svěřenci Jiřího Jarošíka ještě utkání 4. kola 
MOL Cupu, jehož úředním termínem je sobota 
19. listopadu a pak je čeká tradiční zimní turnaj 
pod patronací generálního partnera klubu spo-

lečnosti Tipsport.
V pražské skupině tohoto turnaje čeká na tep-
lické mužstvo Sparta Praha B, Vlašim a Pardu-
bice. První utkání se bude hrát proti B mužstvo 
letenského klubu v úterý 22. listopadu od 10:30 
hod. na UMT na Strahově. Druhý a třetí zápase 
se bude hrát na UMT na Xaverově a to nejprve 
s Vlašimí v pátek 25. listopadu od 10:30 a poté 
v úterý 29. listopadu od 10:30 s Pardubicemi.
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NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE
FK TEPLICE





SOUPISKA

FK TEPLICE

1 
Němeček Luděk 

Brankář | 4. 1. 1999

16 
Hyčka Alois 

Obránce | 22. 7. 1990

25 
Gning Abdallah 

Útočník | 29. 9. 1998

4 
Chaloupek Štěpán 
Obránce | 8. 3. 2003

17 
Vondrášek Tomáš 

Obránce | 26. 10. 1987

26 
Urbanec Jakub 

Záložník | 27. 4. 1992

6 
Kodad Ladislav 

Záložník | 23. 4. 1998

18 
Čerepkai Roman 

Útočník | 6. 4. 2002

27 
Kučera Tomáš 

Záložník | 20. 7. 1991

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

7 
Hybš Matěj 

Obránce | 3. 1. 1993

19 
Jukl Robert 

Záložník | 28. 10. 1998

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

Verbíř Pavel 
Vedoucí mužstva

Jamrich Ladislav 
Asistent trenéra

24 
Procházka Dominik 
Útočník | 25. 1. 2002



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE
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10 
Křišťan Jakub 

Záložník | 5. 7. 2002

20 
Trubač Daniel 

Záložník | 17. 7. 1997

30 
Grigar Tomáš 

Brankář | 1. 2. 1983

11 
Žák Filip 

Útočník | 1. 9. 1995

21 
Čičovský Adam 

Záložník | 8. 12. 2002

33 
Nsunzu Ngosa 

Záložník | 19. 7. 1998

12 
Hora Jakub 

Obránce | 3. 3. 2001

22 
Shejbal Jan 

Obránce | 20. 4. 1994

44 
Dramé Soufiane 

Obránce | 27. 2. 1996

15 
Fila Daniel 

Útočník | 21. 8. 2002

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékář

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

Ondřej Pöra 
Masér

Richtr David 
Lékař



DĚKUJEME NAŠ

Hlavní partneři klubu

Prémiový partner Generální partneři

Mediální partneři klubu

Významní partneři klubu

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

ZAHRADY | ZÁVLAHY



IM PARTNERŮM
Partneři klubu

Partneři mládeže

Partnerské kluby

Partneři žen

Podporujeme

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

FOR G
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FORTUNA:LIGA

LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?

HRÁČ:UTKÁNÍ

Chcete ocenit nejlepšího hráče svého mužstva? Pak využijte možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech FORTUNA:LIGY!

@fortunaligacz

www.fortunaliga.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 
nebo na webu

www.

MARKOVIČ

ZORVAN

VLIEGEN

STANĚK

JANÁČEK

FULNEK

TOMIČ

JUREČKA

PCE

OLO

LIB

PLZ

CEB

MBL

SLO

SLA

BRN

ZLN

FKJ

FCB

HKR

BOH

TEP

ACS

18 %

25 %

32 %

52 %

33 %

25 %

50 %

35 %

78 %

23 %

29 %

25 %

88 %

58 %

38 %

22 %

ŘEZNÍČEK

RAKOVAN

COOLS

ALMÁSI

KUBALA

KVĚT

GRIGAR

MEJDR

1:3
2:1
2:0
3:1
0:3
4:3
2:1
4:0

HRÁČI UTKÁNÍ 13. KOLA Výherci s�procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

LO

LA

TEP

ACS

38 %

22 %

GRIGAR

MEJDR

2:1
4:0



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



NOVÁ SÉRIE SBĚRATELSKÝCH 
KARET JE TADY! 

V prodeji na sportzoo.sk



… kdyz fotbal pomáhá

Nadační fond

Kemp pro ukrajinské děti.

www.zelenyzivot.org



SOUPEŘ

SK SIGMA 
OLOMOUC

Brankáři
1 Tomáš Digaňa 14. 05. 1997
91 Vilém Fendrich 22. 01. 1991
33 Matúš Macík 19. 05. 1993
26 Tadeáš Stoppen 30. 12. 2003
31 Jakub Trefil 09. 02. 2001

Obránci
32 Vít Beneš 12. 08. 1988
20 Juraj Chvátal 13. 07. 1996
- Jakub Pokorný 11. 09. 1996
22 Florent Poulolo 02. 01. 1997
35 Jiří Sláma 08. 01. 1999
16 Filip Slavíček 25. 09. 2002
19 Lukáš Vraštil 10. 03. 1994

Záložníci
7 Radim Breite 10. 08. 1989
34 Lukáš Greššák 23. 01. 1989
23 Martin Košťál 23. 02. 1996
37 Štěpán Langer 16. 08. 2000
27 Jakub Matoušek 25. 10. 1999
30 Jan Navrátil 13. 04. 1990
12 Jan Sedlák 25. 10. 1994
6 Jáchym Šíp 22. 01. 2003
25 Denis Ventúra 01. 08. 1995
77 Jan Vodháněl 25. 04. 1997
15 Ondřej Zmrzlý 22. 04. 1999
10 Filip Zorvan 07. 04. 1996

Útočníci
13 Mojmír Chytil 29. 04. 1999
3 Matěj Hadaš 25. 11. 2003
14 Antonín Růsek 22. 03. 1999
17 David Vaněček 09. 03. 1991
9 Pavel Zifčák 02. 03. 1999
11 Tomáš Zlatohlávek 22. 05. 2000

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 49 | 12 – 20 – 17 | 49:62
Bilance doma: 24 | 8 – 11 – 5 | 27:21

Poslední vzájemný zápas
SK Sigma Olomouc : FK Teplice 0:0
Rozhodčí: Černý – Antoníček, Bureš – Proske 
(video).
ŽK: Navrátil – Kučera, Žák, Fortelný.
Diváci: 2419 (omezený počet).
Olomouc: Macík – Chvátal, Beneš, Jemelka, 
Zmrzlý – Greššák (64. Růsek), Breite – Navrátil 
(80. Zifčák), Daněk, González – Chytil. Trenér: 
Jílek.
Teplice: Grigar – Kučera, Tijani, Vondrášek – 
Hyčka, Mareček, Fortelný (90. Knapík), Trubač 
(90.+4 Prošek), Boljevič (46. Jukl) – Žák (86. 
Ledecký), Sejk (46. Shejbal). Trenér: Jarošík. 
(60. Penner). Trenér: Horejš.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Olomouc : Teplice 0:0
2021/2022 Teplice : Olomouc 0:0
2020/2021 Olomouc : Teplice 1:1
2020/2021 Teplice : Olomouc 1:1
2019/2020 Olomouc : Teplice 0:0
2019/2020 Teplice : Olomouc 1:3
2019/2020 Olomouc : Teplice 2:0
2018/2019 Olomouc : Teplice 2:0
2018/2019 Teplice : Olomouc 0:0
2017/2018 Teplice : Olomouc 1:2
2017/2018 Olomouc : Teplice 1:0
2015/2016 Olomouc : Teplice 6:0
2015/2016 Teplice : Olomouc 2:2
2013/2014 Teplice : Olomouc 4:0
2013/2014 Olomouc : Teplice 2:2
2012/2013 Olomouc : Teplice 0:2
2012/2013 Teplice : Olomouc 1:1
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PLNÍME PŘÁNÍ
ŽLUTOMODRÉ SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 
POTĚŠILO HONZU Z TEPLIC
Dalším hostem Žlutomodrého splněného přání byl Honza z Teplic, který dorazil na stadion 
i v doprovodu své maminky Jany a bratra Radka, s nimiž společně žije.
Honzovi, který nedávno oslavil 25. narozeniny, 
byla diagnostikována těžká mozková obrna 
a  mentální postižení. Navštěvoval Speciální 
základní školu v  Teplicích a  v  současnosti je 
klientem teplické Arkadie. Honza je věrným 
fanouškem našeho klubu a nechybí při domá-
cích zápasech na našem stadionu.
Nejdříve měl Honza možnost se setkat s  tep-
lickou legendou Pavlem Verbířem, který mu 
následně ukázal i celé zákulisí teplického sta-
dionu, včetně zázemí kabiny A mužstva či press 
centrum. Následně mu v Síni slávy předal i dres 

s  číslem 7 a  jeho jménem či plakáty a  pode-
psané kartičky všech hráčů A týmu. Honza měl 
možnost zhlédnout i trénink A týmu, po kterém 
se s mužstvem nejen vyfotografoval, ale sešel 
se i se svým nejoblíbenějším hráčem Tomášem 
Vondráškem a také trenéry A týmu Jiřím Jaroší-
kem a Tomášem Hunalem.
Již brzy budeme chtít plnit další žlutomodré 
přání některého z  fanoušků, který se pere 
s  nepřízní osudu, pokud máte ve svém okolí 
někoho takového, tak nás neváhejte s jeho pří-
během kontaktovat.
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PRO DĚTI
TEPLIČTÍ TRENÉŘI NAVŠTÍVILI 
ZŠ BÍLÁ CESTA
V pondělí 10. října došlo ke znovuzahájení projektu „FK TEPLICE VE ŠKOLÁCH“ také v novém školní 
roce 2022/23.
Naši trenéři po prázdninách poprvé vyrazili 
do „terénu“, tentokrát směrem na Novou Ves, 
kde ve Verdunské ulici č. p. 2958 sídlí ZŠ BÍLÁ 
CESTA. Jedná se o  pavilonovou školu pro 700 
dětí v těsné blízkosti lesoparku.
MICHAL KALVACH - trenér mladšího dorostu FK 
Teplice U16 a PETR HÁŠA - trenér nejstarší pří-
pravky U11 si společně s maskotem FK Teplice 
GEPARDICÍ JANE zasportovali s  třídou 1.M, kde 

absolvovali různé zajímavé pohybové a doved-
nostní hry a také různé hry s důrazem na rych-
lost a reakci. Druhou hodinu společně prověřili 
pohybové a motorické dovednosti třídy 2.A.
Věříme, že tento náš společný projekt návštěv 
základních škol v  Teplicích je a  bude příjem-
ným zpestřením hodin tělesné výchovy a to jak 
pro přítomné pedagogy, tak hlavně pro všechny 
zúčastněné kluky a holky.





eurohandball.com         ehftv.com         #ehfcl @ehf.champions.league @ehfcl @ehfcl

Suppliers

DHK BANÍK MOST vs
VIPERS KRISTIANSAND

3. 12. 2022 / 16:00
Rocknet aréna v Chomutově

Vstupné na místě 180 Kč, snížené 120 Kč nebo  v předprodeji na www.dhk-banikmost.cz 160 Kč, snížené 110 Kč

EHF CHAMPIONS LEAGUE WOMEN
SEASON 2022/23



www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika
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